















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	تاريخ مدينة دمشق
	الجزء الثاني والسبعون
	المستدرك من حرف الجيم
	[9756] جابر بن عمرو أبي صعصعة بن زيد بن عوف ابن منذر بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، واسمه: تيم الله ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري النجاري أخو قيس بن أبي صعصعة
	[9757] جابر الرعيني والد سعيد بن جابر
	[9758] جابر النخعي
	[9759] جارية بن أصرم الكلبي ثم الأجداري
	[9760] جارية بن عبد الله الأشجعي حليف بني سلمة
	[9761] جارية بن قدامة بن مالك بن زهير، ويقال: ابن قدامة ابن زهير بن الحصين بن رزاح بن أبي سعد، واسمه أسعد بن بجير ابن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر أبو أيوب، ويقال: أبو قدامة، ويقال: أبو يزيد التميمي ثم السعدي، وقيل: اسمه جوي
	[9762] جامع بن بكار بن بلال أبو عبد الله العاملي
	[9763] جامع بن مخنف الكلابي
	[9764] جانوش بن بك أبو الحسن الفرغاني
	[9765] جبرون بن عبد الجبار بن واقد الليثي
	[9766] جبريل بن يحيى بن قرة بن عبيد الله بن عتبة بن سلمة ابن خويلد بن عامر بن عائذ بن كلب بن عمرو بن لؤي ابن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث أبو غالب البجلي الجرجاني
	[9767] جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر، واسمه: المنذر بن الحارث
	[9768] جبلة بن سحيم، أبو سويرة
	[9769] جبلة بن مطر
	[9770] جبير بن الحويرث بن نقيذ
	[9771] جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب
	[9772] جبير بن نفير بن مالك بن عامر أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الحضرمي
	[9773] جحاف بن حكيم بن عاصم بن قيس ابن سباع بن خزاعي بن محارب بن هلال بن فالج ابن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور السلمي
	[9774] جدار بن جدار العذري الصنعاني
	[9775] جد بن قيس أحد العباد
	[9776] جراح بن عبد الله بن جعادة بن أفلح ابن الحارث بن درة بن حدقة بن مظة، واسمه سفيان ابن سليم بن الحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ أبو عقبة الحكمي
	[9777] جرجة بن عبد الله الرومي
	[9778] جرول بن أوس بن جؤية ويقال: جرول بن مالك ابن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر أبو مليكة العبسي، المعروف بالحطيئة
	[9779] جرول بن جنفل
	[9780] جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك ابن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن خزيمة بن حرب ابن علي بن مالك بن سعيد بن مالك بن نذير بن قسر، وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث ابن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطحان
	[9781] جرير بن عبد الله بن عنبسة
	[9782] جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد ابن دوفن بن حرب بن وهب بن جلى بن أحمس بن ضبيعة ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الضبعي المتلمس
	[9783] جرير - ويقال: حريز - بن عتبة ابن عبد الرحمن الحرستاني
	[9784] جرير بن عطية بن الخطفى، واسمه حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف ابن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر ابن نزار أبو حزرة الشاعر - بالحاء المهملة - البصري
	[9785] جرير بن غطفان ابن جرير، أبو القاسم
	[9786] جسر بن الحسن
	[9787] جعثل بن هاعان بن عمرو بن البثوث أبو سعيد الرعيني القتباني المصري
	[9788] جعد بن درهم
	[9789] جعفر بن أحمد بن الحسين أبو الفضل المقرىء المعروف بابن كرار الضرر الثقفي
	[9790] جعفر بن أحمد بن الحسين أبو محمد، القارىء المعروف بالسراج البغدادي
	[9791] جعفر بن أحمد بن عاصم بن الرواس أبو محمد الأنصاري الدمشقي
	[9792] جعفر بن أحمد بن أبي عبد الرحمن أبو محمد الشاماتي النيسابوري
	[9793] جعفر بن أحمد بن علي بن بنان ابن زيد بن شبابة أبو الفضل الغافقي المصري
	[9794] جعفر بن أحمد ويقال ابن محمد أبو محمد ويقال أبو الفضل المروروذي
	[9795] جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية اليشكري الواسطي
	[9796] جعفر بن برقان، أبو عبد الله الكلابي مولاهم، الرقي
	[9797] جعفر بن الحسن بن العباس بن الحسن ابن الحسين وهو أبو الحسن، بن علي بن محمد بن علي ابن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي أبو القاسم ابن محمد الحسيني المعروف بولي الدولة
	[9798] جعفر بن الحسين أبو الفضل الصيداوي يعرف بابن الخراساني
	[9799] جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ ابن ديزح بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي
	[9800] جعفر بن الزبير الحنفي، ويقال الباهلي
	[9801] جعفر بن سعيد بن جعفر البعلبكي
	[9802] جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي [أبو القاسم العباسي، ابن عم المنصور
	[9803] جعفر بن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم، الطيار، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
	[9804] جعفر بن عبد الجبار، ويقال ابن عبد الرزاق ابن محمد بن جبير بن عبد الرحمن، أبو محمد القراطيسي
	[9805] جعفر بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب ابن عبد الرزاق أبو الحسين المهندس
	[9806] جعفر بن عبد الواحد بن جعفر ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي القاضي
	[9807] [جعفر بن عبيد الله أبو الفضل الدمشقي
	[9808] جعفر بن عمرو بن أمية بن خويلد ابن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب ابن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة الضمري المديني
	[9809] جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد ابن موسى بن الحسن بن الفرات أبو الفضل المعروف بابن حنزابة البغدادي الوزير
	[9810] [جعفر بن فلاح الأمير
	[9811] جعفر بن محمد بن أحمد بن حماد ابن صبيح بن زياد التميمي
	[9812] جعفر بن محمد بن بكر أبو العباس البالسي
	[9813] جعفر بن محمد بن جعفر بن رشيد أبو الفضل الكوفي
	[9814] جعفر بن محمد بن جعفر بن هشام ابن عبد ربه بن زيد بن خالد بن قيس بن عمرو بن عدي ابن ربيعة بن الحارث أبو عبد الله الكندي، المعروف بابن بنت عدبس، أخو هشام بن محمد الكندي
	[9815] جعفر بن محمد بن الحارث أبو محمد المراغي
	[9816] جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي القاضي
	[9817] جعفر بن محمد بن حماد أبو الفضل القلانسي
	[9818] جعفر بن محمد بن سعيد بن شعيب ابن عبد الله بن عبد الغفار، وقيل ابن شعيب ابن ذكوان بن أبي أمية أبو عبد الله العبدري
	[9819] جعفر بن محمد بن سوار بن سنان أبو محمد النيسابوري الحافظ
	[9820]- جعفر بن محمد بن عبد الله بن أحمد ابن العباس بن إدريس بن محمد بن جعفر بن إبراهيم ابن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبو محمد الجعفري النيسابوري
	[9821] جعفر بن محمد بن علي بن يزيد بن عبد الله أبو محمد الهمداني، المعروف بالمليح
	[9822] جعفر بن محمد بن الفضل بن عبد الله أبو القاسم البغدادي الدقاق، المعروف بابن المارستاني
	[9823] جعفر بن محمد بن الفضيل أبو الفضل الجزري الرسعني
	[9824] جعفر بن محمد بن محمد - ويقال: جعفر بن محمد بن خالد - البرذعي
	[9825] جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد النيسابوري الأعرج الحافظ
	[9826] جعفر بن محمد بن الوليد
	[9827] جعفر المتوكل بن محمد المعتصم ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس
	[9828] جعفر بن محمد بن هشام ابن ملاس بن قاسم النميري
	[9829] جعفر بن محمد بن يزدين أبو الفضل ابن السوسي
	[9830] جعفر بن محمد أبو عبد الله المعري المغربي
	[9831] جعفر بن محمود الكاتب [أبو الفضل الأسكافي]
	[9832] جعفر بن موسى
	[9833] جعفر بن ميسر بن يغنم، أبو محمد
	[9834] جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي

	المستدرك من حرف الراء
	ذكر من اسمه ربيعة
	[9835] ربيعة بن لقيط بن حارثة ابن عميرة التجيبي القردمي المصري
	[9836] ربيعة - ويقال: النعمان بن نجوان بن معاوية، المعروف بأعشى بني تغلب أحد بني معاوية بن جشم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار
	[9837] ربيعة بن يزيد أبو شعيب الإيادي القصير
	[9838] ربيعة الشعوذي

	ذكر من اسمه الربيع
	[9839] الربيع بن ثعلب أبو الفضل مروزي الأصل
	[9840] الربيع بن الجهم
	[9841] الربيع بن حظيان - ويقال: جظيان بالجيم
	[9842] الربيع بن حنطي
	[9843] الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذيب ابن عدي بن مازن بن الأزد ويقال: الربيع بن مسعود
	[9844] الربيع بن زياد بن سابور ويقال: ابن سليم بن سابور الحرشي، مولاهم، الكاتب


	المستدرك من حرف السين
	ذكر من اسمه: سليمان
	[9845] سليمان بن يسار أبو عبد الرحمن ويقال: أبو عبد الله ويقال أبو أيوب أخ عطاء وعبد الله مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
	[9846] سليمان أبو الربيع
	[9847] سليمان الطيار
	[9848] سليمان أبو أيوب الخواص

	ذكر من اسمه: سليم
	[9849] سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي
	[9850] [سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي الفقيه الشافعي الأديب
	[9851] سليم بن خلدة أبو عمرو الأنصاري الزرقي
	[9852] سليم بن عامر أبو يحيى الخبائري الكلاعي
	[9853] سليم بن عبدة التغلبي
	[9854] سليم بن عتر بن سلمة بن مالك بن عتر ابن وهب بن عوف بن معاوية بن الحارث ابن أيدعان بن سعد بن تجيب أبو سلمة التجيبي المصري
	[9855] سليم، أبو عامر
	[9856] سليم أبو الصلت الحضرمي الشامي الحمصي
	[9857] سليم مولى بني عذرة
	[9858] سليم المشجعي
	[9859] سليم مولى زياد
	[9860] سليم مولى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
	[9861] سليم بن صالح، أبو سفيان العنسي

	ذكر من اسمه: سماك
	[9862] سماك بن الأحوص الصوفي
	[9863] سماك بن عبد الرحمن الدمشقي
	[9864] سماك بن عبد الصمد بن سلام بن وديعة وقيل: ربيعة بن سماك بن رافع بن مالك أبو القاسم الأنصاري البغدادي
	[9865] سماك بن عمرو الساعدي العاملي القضاعي
	[9866] سماك بن مخرمة بن حمين بن ثلث ابن الهالك بن عمرو بن أسد بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر الأسدي الهالكي الكوفي
	[9867] سمرة بن سهم الأسدي - ويقال: القرشي

	ذكر من اسمه سمط
	[9868] السمط بن الأسود بن جبلة، والد شرحبيل
	[9869] السمط بن ثابت بن يزيد بن شرحبيل بن السمط ابن ثابت بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث ابن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة الكندي
	[9870] السمط والد يزيد بن السمط
	[9871] سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجير بن حمير ابن أسامة بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان ابن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو سمال الأسدي الكوفي
	[9872] سمعون التغلبي
	[9873] سمهري بن صبيح الكلبي
	[9874] سمي بن عبد الله، ويقال: شمر الخثعمي

	ذكر من اسمه سنان
	[9875] سنان بن جابر الجهني
	[9876] سنان بن أبي منصور، ويقال: ابن أبي منظور أبو الفضل مولى وائلة بن الأسقع
	[9877] سنان بن يحيى
	[9878] سندي بن شاهك أبو نصر مولى المنصور
	[9879] سند بن بخناسة السعد
	[9880] سند بن يحيى بن سند أبو صالح المعري
	[9881] سواد بن قارب الأزدي، ويقال: السدوسي
	[9882] سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة ابن السباق بن عبد الدار بن قصي بن كلاب أبو حرملة القرشي العبدري

	ذكر من اسمه سويد
	[9883] سويد بن بكر الدمشقي
	[9884] سويد بن سعيد المكي
	[9885] سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار أبو محمد المعروف بالحدثاني
	[9886] سويد بن عبد العزيز بن نمير أبو محمد السلمي القاضي
	[9887] سويد بن عمرو الأنصاري
	[9888] سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع ابن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف ابن حريم بن جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج - وهو مالك - بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان بن سبأ أبو أمية الجعفي
	[9889] سويد بن كلثوم بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب ابن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان المحاربي بن فهر الفهري
	[9890] سويد بن منجوف بن ثور بن عفير بن زهير ابن كعب بن عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة أبو علي - ويقال: أبو المنهال - ابن النصري


	الفهرس



